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AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU  PROVIMENTO
À APELAÇÃO CÍVEL  INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA – SÚMULAS  DE TRIBUNAL SUPERIOR -
POSSIBILIDADE  -  INTELIGÊNCIA DO  ART.  932,  V, DO
CPC/15  -  PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E  DA
ECONOMIA  PROCESSUAL -  MATÉRIA  DE  FUNDO –
REVISÃO  CONTRATUAL  – CAPITALIZAÇÃO  DOS
JUROS  - CONTRATO CELEBRADO APÓS A ENTRADA
EM VIGOR DA MP 1.963-17/2000  - PREVISÃO DA TAXA
DE  JUROS  ANUAL  EM  VALOR  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO  DA  MENSAL  - FATO  SUFICIENTE  A
CARACTERIZAR  A  EXPRESSA  PREVISÃO
CONTRATUAL  - VALIDADE  DA  CAPITALIZAÇÃO  -
INTELIGÊNCIA DAS  SÚMULAS  539  E  541  DO  STJ  –
AGRAVO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS SUFICIENTES
A  MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É legitima a aplicação do art. 932, V, do CPC/15 nos casos
em que a matéria tratada dos autos já tenha sido objeto de
análise reiterada pelos Tribunais Superiores.

Recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou
as  Súmulas  539  e  541,  bastante  elucidativas  sobre  a
temática da capitalização de juros, tanto no que se refere à
possibilidade  de  sua  previsão  contratual,  quanto  no  que
concerne à verificação da expressa pactuação, bastando a
taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Agravo Interno (fls.  160/163) interposto por Zezito
Varelo dos Santos em face da Decisão Monocrática (fls.  156/158) que deu
provimento à  Apelação interposta  pelo Banco  Panamericano  S/A,  para
reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Capital
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo agravante, julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar ilegal a capitalização dos juros
remuneratórios no contrato, reconhecendo a repetição do indébito na cobrança
das prestações e determinando a restituição dos valores na forma simples,
compensando-os com as parcelas vencidas ou vincendas. 

Em razões recursais do agravo interno, o  promovente/agravante
funda sua pretensão na existência de abusividade na taxa de juros contratados,
bem como na capitalização dos juros, pugnando pelo seu afastamento.

Ao  final,  requereu  o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou  a
submissão da questão à Câmara Recursal, dando-se provimento ao  Agravo,
reformando a decisão monocrática combatida.

Contrarrazões apresentadas às fls.167/190.

VOTO

Em sede de Agravo Interno, postula o Zezito Varelo dos Santos
a  reforma  da  decisão  monocrática  às fls.  156/158, alegando  os  pontos
indicados no relatório acima.

A princípio, esclareço a legitimidade da aplicação do art.  932, do
CPC/15 nos casos em que a matéria tratada dos autos já tenha sido objeto de
análise reiterada pelos Tribunais Superiores.

A decisão monocrática combatida, com base nas súmulas 539 e
541 do STJ, reformou a sentença que havia declarado ilegal a capitalização
dos juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes, julgando
improcedente a pretensão exordial.

De  plano,  ressalto  a  impossibilidade  de  análise  acerca  da
abusividade  da  taxa  de  juros  remuneratórios,  por  não  ter  sido  objeto  de
interposição  recursal  pelo  promovente  no  momento  oportuno,  restando
preclusa a matéria.

No que tange à capitalização de juros, embora o agravo interno
confira  ao  relator  a  faculdade  de  se  retratar  monocraticamente  da  decisão
objeto do recurso,  entendo que,  in  casu,  o  decisum ora agravado deve ser
mantido pelos seus próprios fundamentos, razão pelo qual trago ao crivo deste
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órgão  colegiado  a  Ementa  da  decisão,  nos  exatos  limites  da  interposição
recursal, nos seguintes termos:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO  – PROCEDÊNCIA  PARCIAL –
IRRESIGNAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO
APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MP 1.963-17/2000  -
PREVISÃO  DA  TAXA  DE  JUROS  ANUAL  EM  VALOR
SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL  - FATO
SUFICIENTE  A  CARACTERIZAR  A  EXPRESSA
PREVISÃO  CONTRATUAL  - VALIDADE  DA
CAPITALIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 539 E
541  DO  STJ  – REFORMA  DA  SENTENÇA  –
IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  –  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO.

Segundo a jurisprudência pacificada no STJ, a capitalização
de juros é possível em contratos bancários celebrados após
o dia 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor  como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada. 

Recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou
as  Súmulas  539  e  541,  bastante  elucidativas  sobre  a
temática da capitalização de juros, tanto no que se refere à
possibilidade  de  sua  previsão  contratual,  quanto  no  que
concerne à verificação da expressa pactuação, bastando a
taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal.
[...]

Assim,  conforme  abordado  na  fundamentação  do  decisum
combatido, o contrato bancário objeto da presente ação foi celebrado em dia
(07/01/2012), posterior a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando evidenciado que a
taxa de juros anual (32,89%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,36%), o
que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para
caracterizar a expressa pactuação da capitalização de juros. 

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
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Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/5
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